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Hovedforedragsholderne klare til
årets lederkonferanse
OSLO: Silvija Seres. Henning Bang. Ola Kveseth Berge. Tre foredragsholdere
som er klare for Lederkonferansen 2019. I år arrangeres konferansen 25. og 26.
april, på Norges musikkhøgskole i Oslo. Merk deg tidspunktet for konferansen,
der også prisen Årets kulturskolekommune skal utdeles. > Les mer

Inngår avtale for å gi
kulturskoleledere
kompetanseutvikling
KRISTIANSUND: Norsk kulturskoleråd,
Høgskolen i Innlandet og Lederskap har
inngått en rammeavtale for et samarbeid
som har til hensikt å tilrettelegge for
kompetanseutvikling for ledere ved
kommunale kulturskoler.
> Les mer

Den nye regjeringa vil gi
flere barn kulturskoletilbud
OSLO: I den nye regjeringsplattformen
skrives det at flere barn skal få et
kulturskoletilbud ved at det legges til rette
for samarbeid mellom kulturskole,
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skolefritidsordninger og frivilligheten,
samtidig som kulturskolens egenart
ivaretas. Direktør Morten Christiansen i
Norsk kulturskoleråd er positivt spent på å
se hvordan regjeringsplattformen følges
opp. (Foto: skjermdump/NRK 1) > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Så glad ble Florian (10) da han sopte inn priser i UMM!
OSLO: Han trodde ikke sine egne ører, tiårige Florian Rademacher Krogsæter (i midten på
bildet), da han i UMMs nasjonale mesterskap sopte inn pris etter pris for sitt fremragende
althornspill. Først ble kulturskoleeleven og korpsgutten fra Tomrefjord i Vestnes i Møre og
Romsdal tildelt prisen Årets talent - inklusive 20 000 kroner. Så stemte publikum ham fram til
Publikumsprisen og nye 15 000 kr før drømmedagen ble toppet ved at Florian bli kåret til
Årets musiker, noe som sendte ytterligere 50 000 kr inn på kontoen samt sikret ham et
solistoppdrag med KORK. > Les mer på umm.no

Universitetet i Sørøst-Norge
tar oppdrag for Norsk
kulturskoleråd
BAKKENTEIGEN: Universitetet i Sørøst-
Norge tar administrasjonsoppdraget for
følgeforskningsprosjektet KIL-forsk. Dette
er knytta til kulturskoleutviklingsprosjektet
Kulturskolen som inkluderende kraft i
lokalsamfunnet, som Norsk kulturskoleråd
har prosjektansvaret for. > Les mer

> Ennå mulig å nominere til Drømmestipendet
Trondheim får egen
kammermusikkskole
TRONDHEIM: Den kommunale
kulturskolen er med på laget når
Trondheim får et nytt talentutviklingstilbud
for unge musikere: Kammermusikkskolen.
Mye tyder på at dette vil bli et tilbud som
kan fungere som et fordypningstilbud for
kulturskoleelever. > Les mer

Nasjonalballetten byr igjen
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på sommerkurs for ungdom
OSLO: Nasjonalballetten bygger videre på
gode erfaringer fra forrige sommer, og
inviterer nå kulturskoleelever og andre
unge ballettalent fra hele landet samt
deres lærere til et nytt sommerkurs i Oslo i
2019. Kurset – som er spesielt rettet mot
klassisk ballett – er et samarbeid mellom
Kunsthøgskolen i Oslo, Ballettskolen ved
DNO&B og Nasjonalballetten. > Les mer

Ny konferanse om kunstfag
og spesialpedagogikk
BODØ: Konferansen Muligheter setter
fokus på kunst og kultur og inkludering i
møte med barn og unge med behov for
særskilt tilrettelegging. Konferansen
arrangeres i april 2019, påmelding er snart
mulig, men først etterlyser arrangøren
forskningsbidrag som kan belyse
potensialet for å forbedre praksis.
> Les mer

Mulig å søke om å bli
Kulturbarn-kommune
OSLO: Om din kommune ønsker å
fokusere et godt kunst- og kulturtilbud for
kommunens yngste innbyggere, bør den
vurdere å søke om å bli Kulturbarn-
kommune, som er et delprosjekt i
prosjektet Kulturbarn 0–8.
> Les mer

Kor
Arti'-materiell
kan bestilles
Undervisnings-
materiell kan
bestilles.
> Til bestilling

350 sanger på
nettstedet
korarti.no
Hele 350 sanger
fins på Kor Arti's
nettsted.
> Til korarti.no

Veilednings-
bøker kan
bestilles
Fem idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles
"Mangfold og
fordypning" kan
bestilles her.
> Til bestilling

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Nyhetsbrevet fra Norsk
kulturskoleråd er gratis
å motta. Tips gjerne
andre om tilbudet!
Abonnementslystne kan
sende en e-post til

Film: Søgne kulturskoles jubileumsvideo
TANGVALL: Søgne kulturskole ble start i 1998 og feira nylig
20-årsjubileum. I den anledning laget kulturskolen også en
jubileumsvideo der skolens egen sang framføres. Jubilanten

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/januar/nasjonalballetten-sommerkurs-2019
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/januar/muligheter
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/desember/mulig-a-soke-om-a-bli-kulturbarn-kommune
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=11
http://www.musikklokaler.no/
https://vimeo.com/310322829


post@kulturskoleradet.no
med Vil ha Kulturtrøkk i
emnefeltet.

driver etter mottoet "Kreativ utfoldelse, glede og kvalitet i
trygge rammer". > Se kortfilm på vimeo.com

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs & konferanser / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplan

drommestipendet.no korarti.no kulturskolebanken.no

umm.no Følg oss på
Facebook

Personvernerklæring og brukervilkår for Norsk kulturskoleråds digitale kanaler
Norsk kulturskoleråd er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Personvernerklæringen og
bruksvilkårene gjelder for våre nettsted og øvrige digitale tjenester, som for eksempel e-postabonnement og
registrering av informasjon gjennom skjemaer («digitale kanaler»). > Les personvernerklæring og brukervilkår
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